
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!
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 • Que l’alumnat conega l’existència de la Llei 
de Dependència i les seues aplicacions reals.

 • Reflexionar sobre els prejudicis socials que 
existeixen al voltant de la maternitat i la 
paternitat, així com promoure la llibertat 
d’elecció.

 • Fomentar referents de superació personal 
arran d’enfermetats o malformacions congè-
nites.

Una qüestió personal,
de Kenzaburo Oé

Un esdeveniment inesperat que et posa la vida 
cap per avall i et canvia les circumstàncies per 
a sempre. Açò li ocorre a Bird, el protagonista 
d’Una qüestió personal, quan té un fill amb una 
malformació al cap que li impedeix desenvolu-
par-se amb autonomia personal. 
Malauradament, històries similars són habituals 
més enllà de la ficció. Per això en aquest progra-
ma parle amb els il·lustradors Cristina Durán 
(@CrisDuranLaGRUA) i Miguel Ángel Giner Bou, 
una parella que va tindre una filla amb paràlisi 
cerebral. Sens dubte, aquestes situacions no 
són gens fàcils d’acceptar: què fer quan estàs al 
càrrec d’una persona que mai podrà valdre’s per 
ella mateixa? Vos convide a aprofitar l’ocasió per 
a conéixer millor l’anomenada Llei de Depen-
dència:

 • Infomeu-vos bé sobre quan i com va ser 
aprovada a Espanya, els col·lectius socials i els 
partits polítics que estaven a favor i en contra, 
i quina és la seua finalitat per definició.

 • Investigueu tambié sobre l’aplicació a la 

Comunitat Valenciana: els requisits que es 
demanen, els procediments a seguir, els tipus 
d’ajudes disponibles...

 • Intenteu recopilar dos o tres experiències 
reals de persones del vostre entorn que ha-
gen sol·licitat les prestacions garantides per 
aquesta llei i documenteu-ne detalladament 
el testimoni. És molt important que pregunteu 
quins encerts i errors li troben.

 • Per últim, comproveu quins altres països te-
nen una legislació equivalent i contrasteu les 
semblances i les diferències en comparació 
amb el cas valencià.

Després de tot aquest treball, prepareu una 
presentació d’uns 10 minuts de duració. Pen-
seu que l’objectiu és detectar les fortaleses i 
febleses d’aquesta protecció oferida per l’Estat. 
Finalment, tota la classe heu de redactar unes 
conclusions generals sobre com millorar la Llei 
de Dependència. Vos atreviu a enviar-les a les 
corresponents autoritats públiques per a bene-
ficiar a tota la societat? 

https://goo.gl/ubkE9N

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=eQKAVLYnRxKcuumCGYRH7g
https://twitter.com/CrisDuranLaGRUA
https://goo.gl/MTshbU
https://goo.gl/ubkE9N


Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“Estàs disposat a assumir la responsabilitat de tenir-lo encara 
que hagis de fer sacrificis personals?”

– Una qüestió personal, Kenzaburo Oé

El llibre Una qüestió personal, de Kenzaburo Oé, 
també amaga entre línies altra reflexió molt inte-
ressant: els mites associats a la paternitat i a la 
maternitat. De fet, el periodista Eugenio Viñas 
(@eugeniovinas), que m’acompanya sempre en 
Una habitació pròpia de la ràdio, aprofundeix 
en aquesta qüestió. Pots escoltar-lo al podcast 
(https://goo.gl/kmhXxj), però t’avance que ana-
litza el cànon tradicional de la reproducció. Per 
a fer això s’ajuda de [M]otherhood 
(www.m-otherhood.com/film), un documental 
que visibilitza la pressió social que reben les 
dones que no volen ser mares. I el debat no ha 
fet més que començar!

Diuen que Una qüestió personal és un llibre 
semiautobiogràfic, perquè Kenzaburo Oé el va 
escriure després de tindre al seu fill Hikari, que 
va nàixer amb hidrocefàlia i autisme. Malgrat les 
dificultats inicials, hui és compositor i pianista! 
Estic segura que no és una excepció i que tu 
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Veure en Google Maps 

Vull que aportes arguments sobre aquest tema. 
Per a dur-ho endavant has de parlar amb dos 
persones que conegues i que accepten since-
rar-se amb tu: una que desitge procrear o que 
ja ho haja fet, i una altra que tinga decidit justa-
ment el contrari. Esbrina els motius per a cada 
postura, dificultats i avantatges que troben ar-
ran de la seua tria, si han patit cap mena de co-
acció per aquest motiu... Així mateix, pensa què 
t’agradaria fer en aquest sentit: tindre fills/es 
o no? Hauràs de compartir totes les reflexions 
amb la resta de companys i companyes. Existeix 
una única actitud encertada? La societat obliga 
a prendre un camí o un altre? Parleu-ho!

també pots trobar algun altre cas de superació 
personal semblant! Comparteix-lo amb mi 
mitjançant un fil de Twitter (per exemple, com 
aquest: https://goo.gl/w5YzBG) o una imatge en 
Instagram. Recorda mencionar @unahpropiaa-
punt perquè puga arribar-me la història!

https://twitter.com/eugeniovinas
https://goo.gl/kmhXxj
http://www.m-otherhood.com/film
https://goo.gl/maps/TZsVPa79DGy
https://goo.gl/w5YzBG

